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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta os resultados do Projeto Pesquisa-
Ação no estudo das condições de vida e de Trabalho das 
Catadoras de Materiais Recicláveis em Manaus (Edital 32/2012 
CNPq), configura-se como um estudo de caso com abordagem 
quali-quantitativa, realizado a partir da metodologia Inter-Ação, 
teve como objetivo geral desenvolver o estudo participativo 
sobre as condições socioeconômicas e a gestão do trabalho 
das catadoras E apresenta como resultados dados e 
indicações que podem vir a subsidiar políticas públicas que 
atendam as necessidades e demandas dessa classe 
trabalhadora observando as particularidades da região 
Amazônica.  
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ABSTRACT 
 
This paper presents the results of the Research-Action Project 
in the study of the conditions of life and work of Collectors of 
Recyclable Materials in Manaus ( Edital 32/2012 CNPq) , it’s 
configured as a case study with qualitative and quantitative 
approach performed from the Interaction methodology, aimed to 
develop a participatory study on the socioeconomic conditions 
and management of  the collector’s work. It presents as results 
the data and  indications that may support public policies that 
answer the needs and demands of this working class observing 
the particularities of the Amazon region. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A partir das novas formas organização societárias de gerência e transformação no 

mundo trabalho, surgem várias estratégias enfrentamento ao desemprego, coletar material 

reciclável, atualmente, tornou-se umas das alternativas de sobrevivência e de renda familiar 

mais utilizadas pelos trabalhadores (as) desempregados (as). Neste âmbito, é cada vez 

mais visível a presença das mulheres como agentes sociais ativos no desenvolvimento 

desta modalidade de atividade ocupacional, tanto no processo de coleta e beneficiamento 

do material reciclável, quanto na liderança de associação e cooperativas de catadores.  

O presente artigo é resultado do projeto Pesquisa Ação no estudo das Condições de 

Vida e de Trabalho das Catadoras de Materiais Recicláveis em Manaus (Edital 32/2012 

CNPq) e ao Parque Científico e Tecnológico para Inclusão Social: Rede de Pesquisa, 

Extensão e Inovação Tecnológica (PCTIS) da Universidade Federal do Amazona (UFAM). 

Desenvolvida pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Desenvolvimento de 

Tecnologias Sociais – Grupo Inter-Ação, o qual atua há 10 anos junto aos catadores de 

materiais recicláveis da cidade de Manaus.  O referido grupo de pesquisa e extensão é 

vinculado ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) e ao Diretório 5.0 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico 

(CNPq). 

Desse modo a pesquisa contribuiu para o debate relacionado ao uso das 

Tecnologias Sociais no contexto Amazônico, assim como forneceu informações qualificadas 

a partir da produção de conhecimento sobre este contexto especifico pela utilização de 

instrumentos que possibilitem um dialogo critico reflexivo entre os pesquisadores e os 

agentes sociais (catadoras envolvidas). A relevância social centra-se na importância de 

contribuir no apoio e subsídios de políticas públicas para incentivar as catadoras no 

desenvolvimento dessa atividade, uma vez que as políticas estão voltadas somente para 

catadores que estão organizados em algum tipo de grupo, como as associações ou 

cooperativas.  

A partir dessas considerações entende-se que os resultados deste estudo, em que 

pese seus limites, configuram-se como instrumentos para formulação de políticas públicas 

coerentes com as demandas sociais, tendo como valores norteadores a perspectiva da 

sustentabilidade socioambiental.  

 

2. DESENVOLVIMENTO. 

 

2.1. A Mulher no Mercado de Trabalho 

 



 
 

                  

A mulher sempre trabalhou, exercendo atividades que lhe demandavam força, tempo 

e dedicação independentemente do meio social em que estivesse inserida. A caça, a pesca, 

a educação dos filhos, a assistência à família, entre outras atividades destacam-se em sua 

vida laboral, o trabalho doméstico ganha ênfase por ser esse o que desde a sociedade mais 

primitiva a mulher vem exercendo.  A inserção da mulher no mercado de trabalho remete-se 

a um momento que marcou as lutas das dessas por direitos iguais. 

 A inserção da mulher no mercado de trabalho deu-se através de um processo lento e 

com diversos empecilhos e barreiras a serem superadas. A ideia do patriarcado (Piscitelli, 

2001, Nogueira, 1996), por exemplo, tido como primeira condição humana, onde a mulher 

está subordinada ao homem e é vista como reprodutora e cuidadora de casa foi um dos 

primeiros conceitos a serem desmistificados, pois nesse momento a mulher começa a 

mostrar sua capacidade de superação dessa sujeição. 

 Além disso, apresenta três fatores que antecederam a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, para ele esse processo se deu no capitalismo contemporâneo onde 

ocorreu uma múltipla processualidade no mundo do trabalho, por meio de três formas: a 

desproletarização do trabalho nas indústrias, a subproletarização e a heterogeneização. 

Dessa forma várias transformações ocorreram visto que todo o mercado sofreu 

alterações, o grande inchaço populacional nos centros de industrialização, a formação do 

exercito de reserva, e a saída da mulher dos lares para dentro das fabricas podem ser 

citados como exemplos, entretanto de acordo com Antunes (1995) o referido autor:  

O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão, sem 
precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o 
mundo em escala global. Pode-se dizer, de maneira sintética, que há uma 
processualidade contraditória que, de um lado, reduz o operariado industrial 
e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o 
assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e exclui 
os mais jovens e os mais velhos. Há, portanto, um processo de maior 
heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. 
(Antunes, 1995, p. 46) 

O trabalho da mulher é nesse momento considerado como mão de obra barata e 

qualificado, uma vez que atende a expectativa do capital que vivenciava o auge econômico. 

Vale ressaltar que mesmo assumindo algum papel dentro das fábricas, a mulher não deixa o 

trabalho doméstico assumindo dessa forma uma dupla jornada de trabalho.  

 Até o ápice da Revolução Industrial, o trabalho (doméstico) que a mulher executava - 

e executa até hoje - era praticamente invisível aos olhos da sociedade, embora 

contribuíssem para o bem-estar das pessoas e à reprodução social. A mulher por questões 

culturais e sociais era por vezes limitada a esse tipo de trabalho, raras exceções e somente 

em classes mais elevadas eram permitidas executar algum tipo de trabalho produtivo, vale 

destacar que o trabalho doméstico é tido como improdutivo por não produzir mais valia, não 



 
 

                  

tem valor de troca, apenas valor de uso: não são, portanto mercadorias, não se enquadram 

na divisão social do trabalho.  

 Kuhner (1977) salienta que o trabalho doméstico é duplamente falso: falso tanto do 

ponto de vista social, pois está à margem da divisão social do trabalho, como do ponto de 

vista da emancipação da mulher. Esta afirmativa refere-se não somente ao trabalho que a 

mulher executa dentro do seu lar, mas abrange o trabalho doméstico remunerado, quando 

essa passa prestar serviços pessoais aos membros de uma família – que não é a sua.  O 

trabalho doméstico configura-se até hoje como um dos maiores empregadores de mulheres, 

visto que esse – devido fatores históricos e culturais - é considerado função apenas da 

mulher.  

A Revolução Industrial alterou profundamente a vida das mulheres de todos os 

estratos da sociedade, as fábricas requisitavam a mão de obra feminina atraindo as 

mulheres principalmente das classes subalternizada, que encontraram a primórdio uma 

forma de complementar a renda familiar.  

Adentrar no Mercado de Trabalho representou para as mulheres uma conquista, do 

ponto de vista que esse fato contribuiu de forma significativa na busca por direitos iguais, 

entretanto foi apenas um passo que trouxe consigo diversos obstáculos a serem 

enfrentados, a discriminação, os baixos salários, as muitas horas trabalhadas configuram-se 

como tais.  

Devido à inserção no mercado de trabalho e nos diversos espaços sociais, a mulher 

por meio de lutas por direitos iguais adquire uma grande importância na sociedade:  

A presença feminina no mundo do trabalho nos permite acrescentar que, se 
a consciência de classe é uma articulação complexa, comportando 
identidades e heterogeneidades, entre singularidades que vivem uma 
situação particular no processo produtivo e na vida social, na esfera da 
materialidade e da subjetividade, tanto a contradição entre o indivíduo e sua 
classe, quanto àquela que advém da relação entre classe e gênero, 
tornaram-se ainda mais agudas na era contemporânea. (Antunes, 1995, 
p53) 

A inserção da mulher no mercado de trabalho é de interesse e necessidade 

de ambas as partes (empresas e trabalhadoras), com o impacto de benefício direto 

para toda a sociedade. Posto, que a economia e os interesses sociais são 

complementares. Souza Lobo (1991) destaca que: 

Essa nova estratégia capitalista parece encontrar na mulher uma força de 
trabalho jovem e dócil, disposta a trabalhar ganhando baixos salários, sem 
tradição sindical. Os objetivos econômicos integram as praticas sociais das 
mulheres onde a dependência do grupo familiar é dominante e justifica os 
baixos salários de apoio- a precariedade das relações de emprego fazendo 
parte, do caráter provisório do emprego feminino (Souza Lobo, 1991 p. 
166). 



 
 

                  

Partindo dessa perspectiva, percebe-se que a conquista da inserção da mulher no 

trabalho trouxe consigo consequências não tão favoráveis assim tais como a dupla jornada 

de trabalho, visto que além de trabalhar fora a mulher não foi desresponsabilizada de suas 

atividades domesticas, e a divisão sexual do trabalho que de acordo com a mesma autora é 

também uma construção social e histórica. Se é certo que o capitalismo utiliza uma 

estratégia de “dividir para reinar”, a configuração dessas divisões é construída socialmente 

através das relações de classe, de raça, de gênero e das práticas sociais. (Souza Lobo, 

1991, p 170). 

 Portanto percebe-se que a várias conquistas da mulher ao longo de todo processo 

histórico de lutas e reivindicações, permitiram a elas visibilidade e garantia de direitos que 

na sociedade antiga eram considerados inalcançáveis, sua inserção no mercado de trabalho 

embora tenha uma vertente vantajosa para o capital considerando a desigualdade existente, 

nas formas e remuneração e de trabalho, garantiram a elas o inicio da emancipação 

econômica, financeira e social pelas quais elas têm lutado até os dias de hoje, 

2.2. Trabalho contemporâneo: a catação de materiais recicláveis como alternativa.  

 

As características do mundo atual trazem além de mudanças no processo produtivo, 

os reflexos sob a sociedade em geral diante do acirramento das desigualdades sociais e a 

precarização do trabalho, com a diminuição do emprego aumenta a miséria e a pobreza, 

passa a comprometer a própria vida.  

A partir do crescimento desordenado das cidades as preocupações e incertezas 

quanto aos rumos do trabalho atingem diferentes camadas sociais e os grandes centros 

industriais, a precarização, má remuneração, desemprego são fatores que diminuem os 

postos no mercado de trabalho.  E parte dos trabalhadores desempregados, sem outras 

opções, buscam no trabalho informal alternativas para garantir a sobrevivência. 

E inerente a esta questão surge à instabilidade do emprego, a ameaça do 

desemprego, a restrição dos direitos sociais e a falta de perspectivas de 

crescimento profissional, manifestada tanto em relação ao setor informal, 

quanto para a classe trabalhadora em geral. (CHAVES et.al 2012). 

 Ainda de acordo com a autora, “o trabalho tem um significado essencial no universo 

da sociabilidade humana, ele não é apenas meio de vida, ele forma a identidade da pessoa 

e a sua profissão caracteriza o seu modo de vida”. Contudo a essencialidade do trabalho 

está intimamente ligada a existência dos indivíduos, sendo o trabalho a atividade primordial 

que determinará as condições de vida dos sujeitos.   

 Para Torres (2010), “o crescimento das cidades e o desenvolvimento urbano supõem 

uma nova forma de organização social, política, econômica e cultural da sociedade”. Assim 



 
 

                  

o surgimento de novas demandas oriundas do aumento populacional, o aparecimento de 

novas organizações com características e objetivos distintos. 

De acordo com os autores, Jacobi e Bensen (2011) destaca-se como uma demanda 

de trabalho e “um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna o 

equacionamento da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos 

resíduos sólidos”. Atualmente a sociedade do consumo, este mesmo consumo que 

impulsiona o sistema capitalista, produz coisas descartáveis e reproduz desigualdades e 

exclusão social. Assim sendo cada vez mais evidente que a “adoção de padrões de 

produção e consumo sustentáveis e o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos podem 

reduzir significativamente os impactos ao ambiente e à saúde”. Portanto uma má gestão dos 

resíduos sólidos podem causar transtornos na ordem social. 

De acordo com Macedo e Medeiros (2006) “a catação de materiais recicláveis 

constitui, para muitos trabalhadores, única forma de garantir sobrevivência e possibilidade 

de inclusão num mercado de trabalho excludente”. Esse novo panorama surgiu após a 

preocupação com a questão ambiental, cuidar do planeta com a reutilização de materiais 

anteriormente utilizados, passou a ser um jargão para o reconhecimento da prática de 

catação. 

Na perspectiva de Moreira (2013), “o trabalho da catação está relacionado com a 

prática da sustentabilidade ambiental e econômica”. Ambiental por diminuir a quantidade de 

resíduos e suas consequências ambientais na poluição do solo, ar e lençóis freáticos, 

quanto a questão econômica se dar por assegurar renda aos catadores para manutenção de 

suas famílias.  

Na concepção de Ferraz e Gomes (2012), “os catadores de material reciclável 

compõem o conjunto de trabalhadores desqualificados para tarefas do mercado formal e seu 

trabalho de catação é considerado informal”. As autoras realizaram uma pesquisa qualitativa 

na qual trabalho de catação de materiais não exige qualificação específica, nenhuma 

escolaridade ou formação profissional, tornando-se uma alternativa de trabalho para 

geração de renda e sustento da família, os catadores, geralmente, são pessoas não 

alfabetizadas ou semialfabetizadas, que não se enquadram ao perfil do trabalho formal, a 

pesquisa destacou que os catadores possuem estrutura de trabalho deficitária e as 

condições impostas são precárias, no entanto fatores como o desemprego e a necessidade 

de obter meio para sobrevivência levam esses indivíduos a buscar esse tipo de trabalho. 

De acordo com os estudos de Leal (2010), a inserção das mulheres no ramo da 

catação se deu pelo desemprego e por falta de oportunidades no mercado de trabalho como 

fator preponderante, fato que ocasionou a busca por estratégias de sobrevivência, 

ressaltando que na falta de outra oportunidade encontraram na reciclagem uma alternativa 



 
 

                  

viável e menos dispendiosa de trabalho. Com base na pesquisa da autora pode-se destacar 

o trabalho das mulheres catadoras é um desafio diário, por meio de lutas pela valorização 

do trabalho e por enfrentar condições precárias e insalubres de trabalho. 

 Essas mulheres procuram no descarte de resíduos sólidos da cidade, a manutenção 

e o sustendo para si e para suas famílias. As mulheres têm cobrado o reconhecimento de 

seu papel e significado mediante diversas organizações sociopolíticas, com demonstração 

de competência em várias ocupações que exercem. Cuja inserção representa importante 

contribuição para reverter a situação econômica e social da família e/ou da comunidade 

onde estão inseridas. 

A atuante participação da mulher catadora configura-se no desafio de conciliar a 

atenção aos afazeres domésticos, às atividades de catação e ao envolvimento nos eventos 

e mobilizações sociais.  

A realidade das mulheres catadoras com o mundo do trabalho não 

comporta glamour nem lamentações, há existência de elementos 
contraditórios que se cruzam formando uma unidade. De um lado, há 
permanência do preconceito que em grande medida invisibiliza e 
desvaloriza o trabalho dessas mulheres e, por outro, o sentimento entre elas 
de estarem realizando algo imprescindível para o sustento pessoal e 
familiar, propiciando-lhes relativa autonomia e identidade social como 
trabalhadoras por meio da construção coletiva. LEAL, 2010, p. 66. 

Na maioria das vezes a mulher catadora torna-se protagonista em seu ambiente de 

trabalho atuando como sujeitos sociais e como agente de proteção ambiental. Essa 

manifestação pode facilitar a luta por condições mais dignas de trabalho mantendo os 

princípios de cooperação, por meio da socialização dos lucros obtidos e da superação dos 

desafios colocados em sua prática social. 

A mulher catadora vem ganhando maior visibilidade e respeito por parte da 

sociedade, assim como dos demais catadores, outro ponto forte a destacar é que as 

mesmas estão cada vez mais se unindo em prol de lutas por melhores condições de 

trabalho, acesso ao poder público para reivindicarem creches para seus filhos, enquanto 

estão no processo de trabalho, apoio das instituições governamentais que atuam na 

garantia de direitos da mulher.  

Portanto é necessário compreender, as condições de trabalho das mulheres 

catadoras de materiais recicláveis, a fim de que se efetivem os objetivos de fomentar gestão 

solidária visando à promoção de inovações organizacionais para a melhoria das condições 

de trabalho, geração de renda e qualidade de vida das catadoras e suas famílias. 

 

2.3. Procedimentos Metodológicos. 

 



 
 

                  

A pesquisa foi realizada em duas fases distintas, mas complementares entre si, 

principio: foi realizado o levantamento bibliográfico para a fundamentação teórica das 

categorias centrais de analise, bem como um levantamento documental junto ao Grupo 

Inter-Ação, a Associação Eco Recicla e a Eco-Cooperativa. Posteriormente foram 

executadas as atividade de campo que permitiram uma abordagem qualitativa e quantitativa 

por meio de aplicação de formulários, visita domiciliares e aos locais de trabalho e coleta 

dos materiais recicláveis, observação sistemática e conversas informais. 

A proposta da pesquisa desenvolvida junto a essas catadoras caracterizou-se como 

um Estudo de Caso com abordagem metodológica qualitativa e inovadora, a partir da 

Metodologia Inter-Ação, que é orientada pelo compromisso ético-político de produzir 

conhecimentos de valor acadêmico cientifico e de relevância social, bem como promover 

uma critica em relação aos limites academicistas da Ciência Moderna e do próprio Serviço 

Social, principalmente em termos de aplicabilidade na prática profissional.  

A Metodologia Interação empreende um processo de contínuas aproximações 

teórico-práticas sobre a realidade socioeconômica, político organizativa e cultural das 

populações, tendo em vista a efetiva criação de canais de participação comunitária, o qual 

resulta na produção de conhecimento novo – inovação socioacadêmica – produto da 

articulação entre o conhecimento acadêmico científico e o conhecimento tradicional.  

 

2.4. Resultados da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada junto a Associação Eco-Recicla, e teve a participação de 22 

catadoras, numero que corresponde a uma amostra de 30% do total das mulheres 

associada e que estão na atividade de catação há mais de 02 anos. Destaca-se que as 

mulheres tem assumido papel de liderança na luta por melhorias nas condições de vida e 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis.  

Em relação à faixa etária, a maioria está na idade de 40 a 60 anos, uma idade muito 

avançada para o trabalho e esforço usados durante o processo de catação.  No que diz 

respeito ao estado civil 23% delas são solteiras e 17% casadas, quanto a identidade 

sociocultural 35% se declaram índias, seguido por um percentual de 23% pardas e 18% 

negras. A maioria é natural do estado do Amazonas, sendo que grande parte é oriunda do 

interior do Estado. 

No que diz respeito à renda familiar das catadoras observou-se que 76% das famílias 

possuem uma renda mensal de menos de 1 s/m, e 24 % têm sua renda orçada em até 1s/m. 

Estes percentuais indicam que a maior parte das famílias dessas catadoras vive em 

condições precárias de sobrevivência, tendo em vista que o valor correspondente ao salário 

mínimo (R$ 724,00) não é o suficiente para suprir os gastos mensais da família. Apesar de a 



 
 

                  

renda ser de menos de um salário essa tem variação de acordo com o comprador de 

materiais e da quantidade coletada. 

Observou-se que há predominância de informantes que reconheceram a catação 

como atividade profissional, de obtenção de renda principal, já que 47% delas se 

consideraram catadoras de materiais recicláveis. Ainda assim a renda familiar dessas 

agentes sociais não é somente proveniente da catação, tendo em vista que a maioria exerce 

alguma atividade para o complemento da renda Nesse sentido, a necessidade da realização 

de outra atividade econômica complementar indica que a renda gerada pela catação de 

materiais recicláveis não é suficiente para suprir as necessidades básicas. Essas 

trabalhadoras além de exercerem uma atividade laboral que exige grande esforço físico, 

possuem jornadas de trabalho muito longas. 

Através da pesquisa realizada foi possível identificar também as principais técnicas, 

ferramentas, métodos e/ou tecnologias sociais utilizadas pelas mulheres no processo de 

catação de materiais recicláveis, processo esse que é árduo por exigir muitas horas de 

trabalho e muito esforço físico. A princípio a catação é um processo bem definido em suas 

etapas, que variam de acordo com o material a ser coletado e beneficiado. O 

beneficiamento pode ser definido como processo onde a matéria prima é transformada de 

forma que receba um valor comercial maior. 

 O processo se inicia com a coleta de materiais recicláveis, seja de porta em porta ou 

em locais pré-estabelecidos pelas catadoras, às chamadas bases de coleta, os resultados 

da pesquisa mostram que 41% das catadoras fazem a coleta em bairros próximos a sua 

casa, isso se justifica pelo fato de o local de armazenamento ser suas próprias residências.  

O processo de trabalho das catadoras de materiais recicláveis, em razão de suas 

posturas corporais inadequadas e do exercício continuado das atividades sem pausas para 

descanso apropriado, podem com o tempo gerar problemas crônicos sem contar com as 

doenças que se apresentam no cotidiano, e que estão relacionados com o processo de 

trabalho. O resultado da pesquisa indica que 53% das informantes possuem algum 

problema de saúde, dessas apenas 41% faz tratamentos, que nem sempre são realizados 

por prescrição médica, 71% afirma ter acesso à saúde ainda que precariamente. 

A Eco Cooperativa é presidida por um homem, contudo através das observações 

sistemáticas realizadas durante a pesquisa identificou-se que são as mulheres as principais 

responsáveis pelo gerenciamento, beneficiamento e organização dos processos, elas 

assumem um papel de destaque, conhecem todo o processo de catação, beneficiamento e 

venda dos materiais recicláveis e desempenham com habilidade todas essas atividades, de 

acordo com uma das catadoras: 

“Os homens ajudam muito a gente, principalmente nos trabalhos pesados 

como o de embarcar o material no caminhão porque é muito pesado, mas o 



 
 

                  

resto à gente mesmo faz, e quando eles não tão aqui a gente dá um jeito”. 

(Informante II, Pesquisa de Campo Grupo Inter-Ação/2014). 

 Através da pesquisa foi possível perceber a importância do papel da mulher durante 

todo o processo da catação, que se desvela desde a coleta indo além das vendas, visto que 

são elas as principais responsáveis por quase todo o processo, fator esse que é 

reconhecido também pelos homens que estão envolvidos na catação. De acordo com a 

informante III (Pesquisa de Campo Grupo Inter-Ação/2014.) isso acontece porque “(...) nós 

mulheres somos cuidadosas administramos a cooperativa como nossa casa, os homens 

jogam essa responsabilidade sobre nós (...)”.  

 A partir da configuração das condições socioeconômicas e ocupacionais das 

mulheres catadoras percebe-se que a catação se configura como trabalho que não é muito 

rentável, e mesmo com baixa escolaridade as catadoras são as provedoras do sustento 

familiar. A responsabilidade de garantir o provimento do grupo familiar numeroso e o baixo 

nível de renda mensal tornam-se desafios constantes no âmbito do trabalho do gênero 

feminino no processo de catação, exigindo destas trabalhadoras que além da dupla jornada 

precisam atender as demandas domésticas, as suas habilidades de gerenciamento, 

organização política e superação do preconceito de gênero.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados apresentados foi possível identificar que assim como ocorre 

em outras regiões brasileiras, as catadoras de materiais recicláveis participantes da 

pesquisa são oriundas do interior do Estado do Amazonas, e migraram para a região 

metropolitana em busca de melhores condições de vida e trabalho. 

 Trabalhar na catação foi à alternativa encontrada por essas mulheres para garantir 

sua subsistência, mas de acordo com a pesquisa a catação não é uma atividade rentável, 

por isso as catadoras tem que exercer outra atividade, (tais como babás, domésticas, etc.) 

para complementar a renda, atividade estas que também não oferecem boa remuneração, 

fazendo com que as mulheres disponham de muitas horas trabalhadas e ainda assim vivam 

em situação de precariedade e vulnerabilidade social. 

A pesquisa apontou que as mulheres catadoras assumem muito mais que uma dupla 

jornada de trabalho, a catação, as atividades extras que exercem para complementar a 

renda, e os trabalhos domésticos compõe um ciclo cansativo e árduo para elas, que em sua 

maioria possuem mais de 50 anos, uma faixa etária de idade avançada. São mulheres que 

não tiveram acesso à educação formal e mesmo assim almejam continuar os estudos, 

começaram a trabalhar cedo e até hoje lutam para oferecer aos filhos melhores condições 

de vida e estudo. 



 
 

                  

 A catação de materiais recicláveis exige esforço físico e boas condições de saúde e 

pode ser considerada um trabalho precário, insalubre, cansativo, uma atividade que não tem 

uma boa visibilidade social e que de acordo com as catadoras é alvo de preconceito e 

discriminação, e mesmo diante dessa realidade elas se auto reconhecem  como catadoras e 

também lutam junto ao Movimento Nacional de Catadoras em busca de seus direitos para 

acesso a bens e serviços sociais e a direitos trabalhistas, pois apesar de ser uma profissão 

reconhecida legalmente pelo Ministério de Trabalho e Previdência Social (MTPS) não tem 

acesso a todos os direitos previdenciários.  

 As mulheres se destacam nesse espaço de luta, pois têm tomado à frente da 

liderança dos grupos de catadores, da mesma forma na Eco Recicla e Eco Cooperativa, 

elas desempenham um papel fundamental nessas organizações, estão à frente dos 

trabalhos de gestão e organização sociopolítica dos catadores que fazem parte desses 

grupos.  

Atualmente as mulheres catadoras tem presença ativa nas conferencias e fóruns não 

somente em nível local, mas regional e nacional, assim como no desenvolvimento de 

estratégias de gestão no processo de catação, seleção e beneficiamento do material 

reciclável. 

Destaque-se também como essas catadoras tem se organizado social e 

politicamente, junto com os demais catadores e diante da comunidade onde estão inseridas, 

sua contribuição é de grande importância não só para o desenvolvimento econômico, mas 

também para a sustentabilidade socioambiental. As catadoras da Eco Recicla e Eco 

Cooperativa, estão inseridas em um grupo de trabalhadores que se encontram a margem da 

sociedade, mas tem se posicionado de forma que possibilitou uma visibilidade que apesar 

de precária tem permitido um maior alcance social enquanto cidadãos de direitos. 

Neste sentido, considerando as condições de trabalho, identificadas a partir dos 

resultados da pesquisa, objetivando subsidiar políticas públicas para a melhoria das 

condições de vida e aumento na geração de renda das catadoras e suas famílias. Vale 

destacar os principais dados a ser considerados: 

a) relevância do trabalho das mulheres no processo de catação de materiais; 

b) participação em eventos e nas discussões sobre a categoria; 

c) condições precárias de trabalho no processo de catação; 

d) dificuldades de armazenagem dos materiais recicláveis; 

e) acesso aos bens e serviços sociais; 

f) importância da valorização do catador e reconhecimento da profissão; 

g) necessidade apoio do poder público. 



 
 

                  

 Dessa forma a pesquisa permitiu uma reflexão de como a mulher, especificamente a 

mulher catadora, tem se posicionado frente às novas configurações do mercado de trabalho, 

ou seja, elas vêm ganhando reconhecimento em suas atividades, e apesar de todos os 

obstáculos postos ainda em uma cultura baseada na dominação masculina tem se 

posicionado e ganhado espaço na sociedade. Entretanto, faz-se necessário que a 

elaboração e implementação de políticas públicas que atendam de forma digna as mulheres 

catadoras, que levem em consideração as especificidades dessas trabalhadoras, que 

encontram muita dificuldade a acessar bens e serviços sociais, principalmente no que se 

refere à previdência social. 
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